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“O Rock in Rio é muito mais do que entretenimento para as massas. É uma forma de grande 

arte apontada para o presente. A produção física, material, financeira e capitalista disso tudo 

também é arte”. As palavras são de Arnaldo Jabor, no seu boletim da rádio CBN veiculado 

dois dias após o encerramento do festival. Crítico implacável, Jabor tirou o chapéu para o que 

definiu como um ritual espantoso de exaltação da vida: uma cidade com quase um milhão de 

habitantes, celebrando a alegria e satisfazendo um desejo comunitário, em paz, em torno de 

bandas de alto nível. “Um pequeno país habitado por seres felizes”, exalta Roberto Medina, 

presidente da Arplan e vp de marketing e comercial do Rock in Rio. O incessante trabalho de 

uma equipe liderada por uma família, com extrema competência, explica o sucesso em que se 

transformou a marca Rock in Rio.  

 

O Brasil e, em especial, o Rio de Janeiro, estão preparados para grandes eventos 

como o Rock in Rio e outros que vêm por aí? 

  

Se você me perguntar se o Brasil está preparado para Olimpíadas e Copa do Mundo, acho que 

vai estar. O bom do evento é que no final as coisas funcionam. Nós do mundo da comunicação 

conseguimos enxergar um ângulo diferente.  

 

Há coisas que podem ser melhoradas?  

 

Sim, muitas. E a graça de haver um Rock In Rio em 2013 é que acreditamos que dá para fazer 

muito melhor do que já foi. Os Jogos Panamericanos (Rio, 2007) são um exemplo de que 

houve uma evolução. Lógico que poderia ter sido melhor, mas funcionou. A cidade não parou 

como todos achavam, o trânsito andou, os atletas chegaram no horário, os ingressos foram 
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vendidos. E é um evento um pouco menor do que as Olimpíadas em número de atletas. Já a 

Copa do Mundo é mais espalhada pelo Brasil, haverá o desafio do funcionamento dos 

aeroportos, que espero que o governo consiga resolver.  

 

Que balanço você faz do Rock In Rio? 

  

O Rock in Rio foi um momento mágico para quem o viveu: patrocinadores,imprensa e público. 

O balanço é positivo. Conseguimos mostrar que o Brasil pode entregar um evento de 

qualidade. Foram 700 mil ingressos vendidos em cinco dias, 4,5 milhões de seguidores nas 

redes sociais  – 10 vezes mais seguidores do que tem o segundo maior projeto de música no 

mundo. Tivemos 350 produtos licenciados, como relógio da Technos, roupas da Leader e 

automóvel da Volkswagen (Fox). E os patrocínios ficaram em torno de R$ 55 milhões. O 

impacto positivo de retorno para a cidade do Rio de Janeiro, calculado pela prefeitura, foi de 

R$ 800 milhões. Os projetos sociais e as campanhas de comunicação foram um sucesso. O 

custo do projeto foi de R$ 100 milhões, fora os R$ 40 milhões investidos pela cidade na 

construção da Cidade do Rock, que fica como legado. Em comunicação foram investidos R$ 40 

milhões em mais de 10 campanhas diferentes ao longo do último ano. As pessoas estão 

encantadas e os patrocinadores querem renovar. Mesmo com os problemas que tivemos no 

primeiro fim de semana, mostramos um poder de reação muito grande – algo que é possível 

somente no Brasil. Em Portugal e na Espanha não se consegue virar o jogo tão rápido. O que 

está planejado, está planejado.  

 

Mas os problemas são bem diferentes do que os que aconteceram aqui... 

  

Sim, bem diferentes. Por exemplo: aqui as pessoas jogam lixo no chão. E olha que houve uma 

preocupação grande com isso. Nenhum patrocinador foi autorizado a dar papel na cidade do 

rock – folhetos, leques, nada. Porque sabíamos que acabariam no chão. Em Portugal e na 

Espanha o projeto acaba e está tudo limpo, sendo que a quantidade de pessoas é quase a 

mesma, a média é de 100 mil por dia.  

 

Que outras peculiaridades têm o público brasileiro? 

  

Não houve brigas, havia crianças, as pessoas estavam felizes,  reunidas para um momento de 

prazer. Tivemos mais dificuldades em 2001, que por outro lado foi um evento maior. Acredito 

que chegaremos a 2013 ainda melhores. O bacana do Rock in Rio é o encontro de gerações 

que ele se tornou.  

 

Vocês decidiram reduzir o público em 2013. É uma solução para melhorar? 

  

Sim. Queremos que a mobilidade na Cidade do Rock seja maior. Como não temos como 

aumentar, teremos de reduzir o número de pessoas para que elas possam transitar melhor, 

aproveitar melhor os brinquedos. Os brinquedos terão fila sempre, mas haverá menos. A idéia 

do Rock in Rio, do nosso ponto de vista de marketing, é ser um dia de festa. Um dia para a 

família. Um dia para curtir a experiência de marca. E essa experiência com a marca Rock in Rio 

tem que ser plena em todos os aspectos. É diferente de um festival tradicional ou de um show 

em que o produtor está muito pouco preocupado, ele quer é vender mais cerveja. Também 

queremos vender mais cerveja, mas queremos que a experiência seja perfeita. É como a 

Disney. Somos uma marca, a tratamos como a Coca-Cola trata a sua. Temos diretor de 

marketing, budget de marketing, plano de expansão internacional. Sabemos tudo o que vai 

acontecer com a marca todo o ano de 2012 e até a chegada do 

 Rock in Rio em 2013. 

  

Na área de marketing, qual foi o balanço? 

  

O Rock in Rio é um projeto de comunicação por excelência. Começou em agosto do ano 

passado e terminou em setembro desse ano.  Temos uma “desculpa” para as marcas falarem 

de nós durante um ano. Somos conteúdo para a comunicação de muitas empresas: Itaú, Coca-

Cola, Volkswagen, Sky. Acho que fizemos esse trabalho muito bem: de construção de marca, 

de mostrar um cronograma de comunicação. Nada saiu na mídia por acaso. Foi tudo pensado 
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para que as pessoas e a imprensa pudessem falar da marca Rock In Rio e os patrocinadores 

pudessem aproveitar as ondas. Primeiro aconteceu o lançamento com o prefeito Eduardo Paes, 

depois veio o Rock in Rio Card, e por aí foi. Gastamos 70% do nosso investimento publicitário 

e não falamos de bandas: falamos de projeto social, do Rock in Rio Club, da comunicação em 

si, da Cidade do Rock. Falamos também das bandas, claro, mas na verdade não era preciso, 

era apenas uma consequência. Estamos começando a obter os resultados das pesquisas de 

satisfação, pelo Ibope, e o nível de satisfação das pessoas com o festival é impressionante. A 

média do primeiro fim de semana foi de 8,6 (até 10) de satisfação, somando segurança, 

limpeza, transporte, todos os itens. É muito alto para 100 mil pessoas. Mesmo assim temos 

que brigar para ter 10.  

 

Que marca mais se destacou no projeto como um todo? 

  

Naturalmente o Itaú é a marca que mais apareceu, porque estava muito presente e ficou claro 

que foi o patrocinador master do evento. A Volkswagen também fez um trabalho muito bem 

feito, embora tenha entrado tarde. Mas fez uma comunicação muito forte no final e ter um 

produto – um carro com a marca – ajudou muito. É uma forma de materializar o patrocínio. 

Também acho que a Heineken, com a promoção do Coldplay, obteve resultados muito fortes – 

a aderência à promoção foi grande, com  mais de 400 mil pessoas. A Tirolesa da Heineken, 

durante o evento, também foi um sucesso, bem como a montanha russa da marca Chilli 

Beans. O patrocinador que melhor aproveitou o patrocínio foi Trident. Conseguiu levar um 

produto para o ponto de vendas com muita antecedência, fez uma promoção e produziu mais 

de um bilhão de embalagens com a marca Rock in Rio. Se eu tivesse que escolher uma marca 

cujo trabalho me surpreendeu positivamente, é essa.  Mas ao todo foram 21 patrocinadores 

em diferentes tamanhos – master, apoio e media partners. Apoio são marcas que aparecem só 

dentro da Cidade do Rock, como Niely e Leader, e conseguem estrapolar muito no ponto de 

vendas. A coleção de roupas do Rock In Rio da Leader, por exemplo, vendeu algo em torno de 

160 mil peças. Chegamos a ter outras 40 marcas com lojas na Cidade do Rock, como Technos 

e Chilli Beans, com produtos licenciados. Outras marcas, como Yogoberry estiveram lá 

simplesmente vendendo seus produtos. O mistério disso tudo – e que aprendemos em Portugal 

e na Espanha – é preservar a experiência de cada uma das marcas. É o trabalho da área de 

marketing e comercial do Rock in Rio.  Parecem muitas marcas para pouco espaço, mas na 

verdade cada uma delas fez parte do show de alguma forma. Cabe a nós interferir para que 

não haja um brinde igual ao outro, um brinquedo igual ao outro, uma experiência igual à 

outra.  

 

Como vocês agem quando há um problema? O Bob’s, por exemplo, teve problemas 

com pessoal e consequentemente, com o serviço. 

  

Com o Bob’s foi uma gerência de crise na hora da produção. No caso deles, o problema 

aconteceu no primeiro fim de semana e foi revertido no fim de semana seguinte. A rede tem 

dois mil funcionários dos quais não podia dispor. Teve que contratar mão de obra temporária. 

No fim de semana seguinte, contratou mais gente e fechou seis lojas no centro da cidade para 

usar os funcionários fixos para trabalhar no Rock in Rio. Se fosse um parceiro menor, não 

conseguiria fazer o que fez. Agimos mais como produtores que como marketing. Sentamos 

com o cliente para tentar resolver e conseguimos.  

 

Já há patrocínios fechados para o próximo festival? 

  

Historicamente, o Rock in Rio repete seus patrocinadores. Itaú, Trident, Club Social, Sky e 

Heineken já estão fechados para a próxima edição. Ter esses nomes de volta é muito bom, 

porque todos nós aprendemos a trabalhar na Cidade do Rock. Ter os mesmos patrocinadores 

nos permite aprimorar: sabemos o brinde que funciona melhor, que ativação funciona melhor, 

e voltaremos mais preparados em 2013.  

 

Quais os próximos passos e o que vem por aí de novo? 
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Teremos o Rock in Rio Lisboa em maio e Madrid em junho de 2012. A Rock Street foi uma 

novidade que lançamos aqui, e levaremos para Portugal. E estamos planejando uma grande 

novidade para o Rock in Rio 2013.  

 

Como está formatada a administração do Rock in Rio hoje, na família Medina? 

  

O Roberto Medina é a cabeça criativa do projeto, e está criando a nova atração para 2013. Ele 

fica baseado na Espanha e deve voltar para lá em breve. É o líder de toda a  equipe na 

empresa Rock in Rio. E temos na Artplan uma estrutura dedicada de atendimento, criação e 

mídia ao Rock In Rio no mundo – o cliente é justamente o Roberto. Sou presidente da Artplan 

e VP de marketing e comercial do Rock in Rio para todos os países. Sou o contato com as 

marcas. A Roberta Medina cuida do projeto social em todo o mundo e é nossa porta-voz. É a 

cara do Rock in Rio para o mercado.  

 

Como a Artplan se beneficiou com o festival ao longo dos anos? 

  

O Rock in Rio dá uma visibilidade muito grande à Artplan. No passado nos confundiam com 

uma produtora de eventos. Mas como agora mudou a comunicação do mundo, o que as 

pessoas viam como problema é um trunfo. Estamos em muitas concorrências, o evento nos 

colocou no centro de decisões de muitos anunciantes. Poucas agências tiveram a sorte de 

construir uma marca dentro de casa, que nasceu de briefing para um cliente, nos anos 80 – no 

caso, a Brahma. A Artplan tem isso no DNA: inventar comunicação além do tradicional. 

  

Qual é o modelo de agência que funciona? 360º? 

  

Eu acho que o anunciante até gostaria de ter o 360°. Mas acho utópico, ainda mais no mundo 

em que estamos vivendo. Não pretendemos fazer tudo. Até entendemos várias coisas, mas a 

tecnologia vai muito rápido. Nas redes sociais o monitoramento é feito por parceiros. 

Pensamos em mobile, mas a execução é feita por gente especializada. É melhor ter parceiros 

estratégicos especialistas do que fazer tudo e atrasar decisões importantes. E por outro lado, 

se não trouxermos essas pessoas para tentar ajudar o cliente, ele mesmo irá buscar esses 

caras. Não adianta criar uma mega proteção com medo de perder o cliente. Se a relação for de 

parceria e fizer diferença no negócio dele, ele não irá embora.  

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 31 out. 2011, p. 12. 
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